
 
 
 

  نورشعلاو ةيداحلا ةرودلا: ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم
ةدحتملا ممألا عم نواعتلا لوح شاقن ةعومجم٣مقر دنب    .ةيهفشةلخادم : ، 

  .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلازكرم  ٢٠١٢ربمتبس  ١٣
  يطقسملادمحم ديسلا : نم ةمدقم 

  

   ،سيئرلا ةدايس اركش
  .ناسنإلا قوقحل نيرحبلا بابش ةيعمج سيئر انأو يطقسملادمحم يمسا 

،  روضح ددصب يننأ رتيوتعقوم يلع صاخلا يباسح ربع  يئاقدصأ تربخأنأ دع بو ،ةيضاملا مايأ ثالثلا رادم ىلع سلجملا اذه
رمأ دعت تاديدهتلاهذه لثم و ،يتلئاع ةمالسو يتمالسو يتايحدده ت نيلوهجم نم ةينوفيلتلا تاملاكملا تارشعتيقلت   ا،عئاش ا

 ، ةعباتلا ناسنإلا قوقح  تايلآعم لماعتلا لواحي ص خش يأ بيهرتو ةمجاهمب ةينيرحبلا ةموكحلا تماقةيضاملا ةنسلا لالخف
  .ةدحتملا ممألل
  

ببسب  مئاد بيهرتو ةديازتم تامجهلنوضرعتي جيلخلا ةقطنم يف  يندملاعمتجملا و قوقحلا نع نييلحملا نيعفادملا نأ ةقيقحلاو
 قوقح نع نيعفادملا لزعل جيلخلا تاموكح لبق نم ةلواحم ىلإريشي امم ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنالا  قوقحتا يلأ عم مهلماعت
  .يجراخلا ملاعلاو ةدحتملا ممألا نع ةقطنملاب ناسنإلا

 

 ًالاثم ،ماعلا نيمألا ريرقت نمض ةجردملاو ،ةيدوعسلا يف يناطحقلا دهف دمحم روتكدلا ةلاح دعتو ديدعلا ميدقت دعبف  .كلذل احضاو
  اهنيب نم مهت ةدعب ةيدوعس ةمكحممامأ يناطحقلا روتكدلا ةمكاحم نآلا متي ،يفسعتلا زاجتحالا  نأشب لمعلا قيرفل تاغالبلا نم

هنإف ، يناطحقلا ةنادإ تتبث ولو .ةكلمملا دض فقاوم ينبتل ةيلودلا تامظنملا ةراثإ، وةيلودلا ةيمسرلا ةزهجألل ةبذاك تامولعمميدقت 
 دق   .يكيرمأ رالود فلأ ٨٠٠ ـب ردقت ةمارغ نع ًالضف تاونس سمخ ةدمل نجسلاب امكح هجاوي
  

يناطحقلا ةيضقب ينعملا يضاقلا رمأ يلاحلا ربمتبس نم نماثلا يف ،ةمكاحملا نوكت نأب ،  عامتسالا ةسلجل خيرات دي دحت نود ةيرس
 يناطحقلا اهيل إ يمتني يتلا ةيقوقحلا ةيعمجلاءاضع أ نم ديدعلانأ ركذلاب ريدجلا نمو  .ابيرق هنجس متي نأ ىشخن نحن اذل ،ةقحاللا

   .ايئاضق مهتقحالم نآلا متي
  

لبق هلاقتعا مت نأ ذنم  يدارفنالاسبحلا  نهر لازاليذلاو فصنملا لضف ديسلا ةلاح يهو  ،ريرقتلا اهحضوي ىرخأ ةلاح كانه
 .ةلبقملا عامتسالا ةسلجل خيرات ددحتل هتيضق رظنت يتلا ةيئانثتسالا ةمكحملارظتني نآلا وهو  .رهشأ ةعبرأ
 

قوقحلل ةرفاسلا تاكاهتنالا نم دعت ال جيلخلا ميلقإ يف ةدحتملا ممألا عم نواعتي نم لك اهل ضرعتي يتلا جهنمملا عمقلا ةسايس ن إ
  اديدهت كلذك لثمت لب بسحو  ايسسؤم  ةيدوعسلل ةبسنلاب لاحلاوه امك ،لاعفألا نم طمنلا اذه باكترا ف ،ةدحتملا ممألل اريبك

نيرحبلاو يئاقلت يدؤي نأ بجي امك سلجملا اذه يف لودلا كلت ةيوضع يف رظنلا ةداعإ ىلإ ا،  ىلع ريثأت هل نوكي نأ بجي ، 
  .سلجملا ةيوضعديدحت  تايلآوةيلبقتسملا تاباختنالا 

  

 ،سيئرلا ةدايس ًاركش


